
 

 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI DE 16 DE MAIG DE 2019 DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES 

 

 

 

Identificació de la sessió: 

 

Sessió núm.:             4/2019 

Dia:                            16 de maig de 2019 

Caràcter:             extraordinari 

Lloc:              Sala d’actes 

Hora:              20:00 – 20:15 h 

 

Hi assisteixen: 

 

Sr.   Josep A. Grau i Aregall , alcalde que presideix la sessió 

Sra. Núria Roca i Carrasco, regidora ,primera tinent d’alcalde  

Sr.   Jaume Roca i Carrasco, regidor,  segon tinent d’alcalde  

Sr.   Josep Llobera i Llimargas, regidor 

Sr.   Sr.   Pere Sans i Tantiñà, regidor 

 

Sra. M. Cristina Aliguer i Miró, secretària de la Corporació 

 

Excusen assistència: 

Sra. Maria Luz Haro i Carmona, regidora 

Sr.   Federico Nicolàs i Serna, regidor 

Sr.   Xavier Serrat i Sellabona, regidor 

Sr.   David Pujol i Riera, regidor, tercer tinent d’alcalde 

 

Ordre del dia  

 

1. Aprovació acta anterior (3/2019)  

2. Aprovació Modificació pressupost 4/2019 

3. Elecció Jutge de Pau i substitut 

4. Ratificació acord Junta de Govern, càrrecs electes 

5. Donar compte Decret aprovació liquidació pressupost 2018 

 



 

 

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (3/2019): es aprovada per unanimitat. 

 

2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST 4/2019 PER SUPLEMENT DE 

CRÈDIT, CRÈDIT EXTRAORDINARI I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 

Expedient número 4/2019, referent a la modificació de crèdits del pressupost vigent, per 

suplement de crèdit, crèdit extraordinari i transferència de crèdits entre aplicacions 

pressupostàries de diferent grup de vinculació. 

ANTECEDENTS 

1.- Pel Decret de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit 

mitjançant suplement de crèdit, crèdit extraordinari i transferència de crèdits entre 

aplicacions pressupostàries de diferent grup de vinculació. 

2. L’ajuntament de Sant Martí de Centelles ha assolit un romanent de tresoreria per a 

despesa general positiu, de 977.217,40 €, i una capacitat de finançament de 

129.493,80€, en la liquidació del pressupost de 2018. 

3. La Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 2/2012, de 27 d’abril, 

estableix que el destí del superàvit serà, entre altres,  la reducció de l’endeutament i el 

finançament de inversions financerament sostenibles. 

4. L’article 177.4 preveu el finançament de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 

amb romanent líquid de tresoreria. 

5. Els articles 179 i 180 regulen les transferències de crèdit. 

En aquest sentit es proposa l’aprovació de la modificació del pressupost següent: 

Atès l’anteriorment citat, la modificació que es proposa aprovar és la següent: 

• Pressupost de despeses 

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 
   

      
ORIGEN 

     

PROG. EC. DESCRIPCIÓ 

CRÈD. 

INICIAL MODIF. 

CRÈD. 

DEF. 



 

 

1720 62203 

LOCAL POLIVALENT 

COBERT 57.570,66 -2.481,68 55.088,98 

      

      
DESTINACIÓ 

     

PROG. EC. DESCRIPCIÓ 

CRÈD. 

INICIAL MODIF. 

CRÈD. 

DEF. 

3340 61003 
EXCAVACIONS JACIMENT 

SANT JULIÀ 4.680,69 2.481,68 7.162,37 

   
   

SUPLEMENT DE 

CRÈDIT 
 

   
   

   

PROG. EC. DESCRIPCIÓ 

CRÈD. 

INICIAL MODIF. 

CRÈD. 

DEF. 

3340 61004 FORNS DE CALÇ 8.000,00 5.818,20 13.818,20 

      
   

CRÈDIT 

EXTRAORDINARI 
  

   
      

   

PROG. EC. DESCRIPCIÓ 

CRÈD. 

INICIAL MODIF. 

CRÈD. 

DEF. 

4320 62307 CUINA P.I. OLLER 0,00 7.630,25 7.630,25 

      

      

  

MODIFICACIÓ TOTAL 

PRES. DESPESES 
 

13.448,45 
 

 

• Pressupost d’ingressos 

FINANÇAMENT 
    

      

 
EC. DESCRIPCIÓ 

PREV. 

INICIAL MODIF.  

PREV. 

DEF. 

 
87000 RT PER DESPESA GENERAL 45440,86 13.448,45 58.889,31 

 



 

 

FONAMENTS DE DRET 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment en els articles 177, 179 i 180 del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, i als articles 36 a 38 del Reial decret 500/1990. 

2. Segons la normativa d’Hisendes locals i el RD 500/90, els suplements de crèdit i els 

crèdits extraordinaris són modificacions del pressupost de despeses en les que s’atorga 

crèdit per a la realització d’una despesa específica i determinada, que no es pot ajornar 

fins l’exercici següent i per a la qual el crèdit existent resulta insuficient i no es pot 

ampliar, en el primer cas, i la inexistència d’aquest crèdit, en el segon. Entre els recursos 

amb els quals es pot finançar s’hi explicita el romanent líquid de tresoreria. 

3. Segons els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Règim Local, i l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, l’aprovació de la modificació 

del pressupost proposada es competència del Ple de la corporació. 

4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 

general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus 

pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes 

previstos  als articles 3.2 i 5 de la LGEP. 

El  ple per unanimitat ACORDÀ : 

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost 4/2019, en concepte de 

suplement de crèdit, per un import de 5.818,20 €, de crèdit extraordinari, per 7.630,25 

€, i de transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent grup de 

vinculació, per un import de 2.481,68 €, per tal d’atendre les despeses relatives a la 

inversió en els Forns de Calç, a la cuina del Punt d’Informació de l’Oller i l’execució de 

les excavacions en el jaciment de Sant Julià. 

Segon.- Exposar l’expedient al públic  durant un termini de quinze dies des de la 

publicació  de l’ anunci al BOPB  durant  els quals  s’ admetran  reclamacions  davant 

aquesta corporació. 

 

 



 

 

3.- ELECCIÓ JUTGE DE PAU I SUBSTITUT 

Atès que ha de procedir-se a la renovació del Jutge de Pau titular i substitut per haver 

finalitzat el dia 7 de maig de 2019 el termini de quatre anys per al qual van ser  

nomenades les actuals jutgesses de pau i de conformitat amb l’article 101 de la Llei 

orgànica del Poder Judicial, l’ajuntament ha de proposar les persones que han d’exercir 

els càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut. 

Estudiades les sol·licituds presentades i ponderant les diferents circumstàncies 

personals de les sol·licitants i la seva idoneïtat per a exercir els càrrecs de jutge de pau 

titular i substitut, i en consideració que reuneixen els requisits legals. 

Atès el que preveuen els articles 4,5,6 i 7  del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels 

jutges de pau. 

El Ple per unanimitat ACORDA: 

Primer.- Elegir pel termini de quatre anys, pels càrrecs que s’indiquen, a les persones 

següents: 

Jutgessa de Pau titular, la senyora Rosa Minguell  Porcar. 

Jutgessa de Pau substituta, la senyora Maria Dolors Noguera Castañé. 

Segon.-Trametre el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

(Secretaria de Govern)  i al Jutge de Primera  Instància i Instrucció de Vic. 

Tercer.- Notificar els precedents acords a les interessades pel seu coneixement i 

efectes. 

4.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN, CÀRRECS ELECTES 2019 

Vist que en  l’acord cinquè de l’acord de la Junta  de Govern local de data  25 d’abril 

d’enguany de sol·licitud al Departament de Presidència de la Generalitat de 

compensació  a càrrecs electes, any 2019 es disposa que es donarà compte  l’acord al 

Ple per a la seva ratificació. 

 

El Ple per unanimitat ACORDÀ : 

 

Primer.- Ratificar  en tots els seus punts el següent acord:  

 

“SOL·LICITUD COMPENSACIÓ ECONÒMICA A DETERMINATS CÀRRECS 

ELECTES, ANY  2019 



 

 

Vista la Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, del Departament de Presidència de la 

Generalitat, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels 

ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes per a l’exercici 

2019. 

Atès que l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles reuneix els requisits per optar a 

l’atorgament d’aquesta compensació. 

Atès que l’ajuntament està interessat en rebre l’esmentada compensació que aboni la 

retribució de l’alcalde, que exerceix el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva. 

Atès que no ha estat possible, per raons funcionals de l’ajuntament, convocar un ple 

durant el termini de presentació de sol·licituds. 

Atès que en el Ple de la corporació de data 21 d’abril de 2016 es va acordar demanar 

una compensació econòmica perquè aboni la retribució de l’alcalde, que exerceix el seu 

càrrec en règim de dedicació exclusiva. 

Atès que no hi ha hagut variacions ni en la persona ni en la dedicació ni en cap altra 

requisit. 

Atès la urgència d’adopció de l’acord de sol·licitud de la compensació econòmica abans 

de la finalització del termini de presentació prevista a la Resolució de convocatòria. 

Atès l’establert a l’article 21.k de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, 

i 53 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDÀ : 

Primer.- Sol·licitar, d’acord amb la Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, del 

Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya una compensació 

econòmica a favor d’aquest ajuntament de 17.505,72€ (1.458,81€ mensuals x 12mesos) 

perquè aboni la retribució de l’alcalde, Sr. Josep A. Grau, amb NIF 77300697C, per a 

l’exercici 2019, que exerceix el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva. 

Segon.- Manifestar l’acceptació plena de l’ajuntament de les bases de la convocatòria. 

Tercer.- Manifestar el compromís de l’ajuntament en el manteniment d’alta de l’alcalde 

en el règim de la Seguretat Social, en la que va ser donar d’alta en data 21 de juliol de 

2008 i continuar assumint la Corporació, el pagament de les quotes empresarials que 

corresponguin. 

Quart.- Trametre els precedents acords i altra documentació complementària al 

Departament de Presidència pel seu coneixement i efectes. 



 

 

Cinquè.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la corporació en la primera sessió que 

aquest convoqui per a la seva ratificació.” 

 

5.- DONAR COMPTE DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018 

 

L’alcalde, Sr. Josep Grau ,  dona compte al Ple de la liquidació  de pressupost  de 2018, 

amb el següent resultat : 

 

DECRET NÚM.  

Vistes les competències que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 191.3 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

 

Vistos els estats que constitueixen la Liquidació del Pressupost de l’ajuntament de Sant 

Martí de Centelles, de l’exercici 2018, així com l’informe de la Intervenció municipal, a 

què fa referència l’article 90 del RD 500/1990, de 20 d’abril, en què s’exposen, 

resumeixen i expliquen els  aspectes més rellevants dels resultats econòmics del dit 

exercici, de conformitat amb les atribucions legals abans esmentades, 

 

RESOLC: 

 

1.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, amb el resultat final 

següent: 

 

CONCEPTES 

DRETS 

RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES AJUSTAMENTS 

RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

  
   

  

1. Total operacions 

no financeres 

(a+b) 1.198.540,76 1.009.560,86   188.979,90 

   a. Operacions 

corrents 1.118.330,90 890.354,26   227.976,64 

   b. Operacions de 

capital 80.209,86 119.206,60   -38.996,74 



 

 

2. Actius financers         

3. Passius 

financers 0 70.288,86   -70.288,86 

          

RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

DE L'EXERCICI 1.198.540,76 1.079.849,72   424.223,04 

          

4. Crèdits gastats 

finançats amb 

romanent     57.552,60   

5. Desviacions de 

finançament 

negatives de 

l'exercici     84.675,37   

6. Desviacions de 

finançament 

positives de 

l'exercici     39.083,12   

          

RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

AJUSTAT       221.835,89 

 

2.- DETERMINAR els romanents de crèdit que podran incorporar-se al pressupost de 

l’exercici 2018, que se xifren en 532.923,51 €, segons la relació en què es detallen les 

aplicacions pressupostàries que els recullen, declarant l’anul·lació de la diferència, per 

import de 147.851,72 €, fins la quantitat total de romanents que resulta de la liquidació 

de despeses, per una quantia de 680.775,23 €. L’efectivitat de la incorporació dels 

crèdits es durà a terme mitjançant un expedient de modificació del Pressupost 2019, 

que es tramitarà d’acord amb el que preveu la Base núm. 12 d’execució del pressupost 

vigent. 

 

Aquests romanents per incorporar es finançaran amb les desviacions positives de 

finançament del mateix import. 

 



 

 

 

3.- APROVAR els estats d’evolució i situació de les obligacions i dels drets 

corresponents a l’agrupació comptable d’exercicis tancats, d’acord amb el resum 

següent: 

  

  

SALDO 

INICIAL RECTIFICACIÓ TOTAL COBRAT INSOLVÈNCIES 

PENDENT DE 

COBRAMENT 

INGRESSOS 176.311,80 12.707,63 189.019,43 45.185,97 1.584,95 142.248,51 

       

       

  

SALDO 

INICIAL RECTIFICACIÓ TOTAL 

PAGAMENTS 

ORDENATS 

PENDENT 

D'ORDENAR 

PAGAMENT  

DESPESES 

(O) 73.510,35 0,00 73.510,35 2.136,08 71.374,27  

       

       

  

SALDO 

INICIAL RECTIFICACIÓ 

A 

L'EXERCICI TOTALS 

PAGAMENTS 

REALITZATS 

PENDENT DE 

PAGAMENT 

DESPESES 

(P) 0,00 0,00 2.136,08 0,00 2.136,08 0,00 

 

 

4.- APROVAR els estats de Tresoreria, de situació i moviments d’Operacions no 

pressupostàries i de despeses amb finançament afectat, com a documents bàsics 

necessaris, de manera conjunta amb la Liquidació del pressupost, per quantificar el 

Romanent de Tresoreria. Els resums respectius reflecteixen les següents dades: 

 

a) Estat de Tresoreria   

      Saldo a 31/12/2018 1.004.356,03 

    

b) Estat d'operacions no pressupostàries   

     1. Deutors 10.727,45 

     2. Creditors 42.766,75 

    

C) Estat de despeses amb finançament 

afectat   



 

 

   Desviacions positives de finançament 

acumulades a 31/12/2018 17.466,66 

   Desviacions negatives de finançament 

acumulades a 31/12/2018 88.645,37 

   Desviacions positives de finançament 

imputables a l'any 2018 39.083,12 

   Desviacions negatives de finançament 

imputables a 2017 84.675,37 

 

 

5.- APROVAR el Romanent de Tresoreria que resulta: 

 

 

COMPONENTS EXERCICI ACTUAL 

     

1. (+) Fons líquids   1.004.356,03 

2. (+) Drets pendents de cobrament   202.673,71 

   (+) De pressupost corrent 49.697,75   

   (+) De pressupostos tancats 142.248,51   

   (+) D'operacions no pressupostàries 10.727,45   

   (-) Pendents d'aplicació 0,00   

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament   116.516,37 

   (+) De pressupost corrent 2.375,35   

   (+) De pressupostos tancats 71.374,27   

   (+) D'operacions no pressupostàries 42.766,75   

   (-) Pendents d'aplicació 2.188,53   

     

I. Romanent de Tresoreria  (1+2-3)  1.092.701,90 

II. Saldos de dubtós cobrament  98.017,84 

III. Excés de finançament afectat  17.466,66 

     

IV. Romanent per a despeses generals   977.217,40 



 

 

6.-  Informar-ne el Ple en la primera sessió que se celebri. 

7.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 

Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.  

El Ple es dona per assabentat. 

El Sr. Grau  desitja  sort a tots els candidats que es presenten a les properes eleccions 

municipals  del dia 26 de maig. Diu que  estaria molt be que hi hagués una bona 

participació. 

I no havent mes assumptes que tractar s’ aixeca la sessió a les  20,15h. En dono fe. 
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